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Het O-dat-je
Voorleeswedstrijd 2018 - 2019
De voorrondes van de voorleeswedstrijd hebben in de groepen 7 en 8 al
plaatsgevonden. Verschillende kinderen hebben hun voorleeskunsten alweer
getoond. Op vrijdag 23 november zal de schoolfinale plaatsvinden, waarbij
de drie winnaars van groep 7 en de drie winnaars van groep 8 tegen elkaar mogen
strijden. Uiteraard zijn de ouders van de finalisten van harte uitgenodigd om dan te
komen kijken!

Intocht Sint
Zondag 25 november a.s. zal de Sint (met zijn Pieten) zijn intocht houden in Ysselsteyn.
Om 14.30 uur zal hij door de fanfare op de hoek Puttenweg/Pioniersstraat worden opgehaald. De route is als volgt: Pioniersstraat, Timmermannsweg, Lovinckplein, Vijverhof. Sint
gaat via de Vijverhof aan de achterzijde De Smelehof binnen. De deuren gaan open als
de Sint en zijn Pieten gearriveerd zijn.
Enkele opmerkingen:
- er zal om begrijpelijke redenen niet gestrooid worden op de kruispunten;
- mogen we in opdracht van de Hoofdpiet aan de kinderen (en ouders) vragen stil te zijn
als de Sint aan het woord is, zodat hij voor iedereen verstaanbaar is.
Op woensdagochtend 5 december zal Sint met zijn Pieten de basisschool en
het kindcentrum bezoeken. Als school hebben we de keuze gemaakt deze
dag met de kinderen te vieren (zonder aanwezigheid van ouders).

Mooi resultaat schoolbowlingtoernooi
Enkele groepen van onze basisschool hebben tijdens de herfstvakantie meegedaan aan het schoolbowlingtoernooi. Groep 6 is 2e geworden en groep 7 1e. Door alle leerlingen samen werd zelfs de wisselbeker gewonnen! Wat een mooi resultaat, gefeliciteerd. De uitslagen waren als volgt.
Groep 6: 1 Petrus Banden 603 punten, 2 Odaschool 591 punten, 3 Kruudwis 575 punten
Groep 7: 1 Odaschool 701 punten, 2

De Hommel 694 punten, 3 De Meulebeek 637 punten

Groep 8: 1 Eigenwijs 632 punten, 2 De Lier 629 punten, 3 Klimboom 628 punten.
Wisselbeker: Odaschool
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Jeelo-project: Leren van personen van vroeger
Maandag 22 oktober zijn we gestart met het tweede Jeelo-project van dit schooljaar. Het thema van dit project is “Leren van personen van vroeger” (https://
odaschool.mijnjeelo.nl).
De Start
Het project werd geopend op 25 oktober door Frans van de Pas.
Tijdens dit project leren de kinderen over personen van vroeger die veel voor de Nederlandse geschiedenis hebben betekend. Deze personen hebben hun mening geuit
en hebben gestreden voor verandering. Denk hierbij aan Annie M.G. Schmidt, Vincent van Gogh, Anne Frank, Max Havelaar en Willem van Oranje. De kinderen leren
welke invloed zij hebben gehad op de tijd waarin wij nu leren.
Rode draden
Van groep 1 t/m 8 lopen de volgende rode draden door het project:
Van verleden tot heden: Kinderen leren over personen van vroeger. Wat
hebben zij bereikt en wat merken wij er nu nog van?
Van observeren, luisteren tot verbeelden: Kinderen bekijken platen van vroeger,
luisteren naar verhalen en verbeelden de gebeurtenissen in een verhaal of
een rollenspel.
Van tijdsaanduiding tot tijdbalk: Kinderen leren verschillende tijdsaanduidingen
gebruiken en een tijdbalk maken.
Van feit tot mening: Kinderen leren feiten en meningen onderscheiden en
leren hun mening schriftelijk en mondeling te verwoorden.
Van leren tot evalueren: Kinderen leren leren, ze maken woordwebs en
mindmaps, ze plannen en evalueren.
Er wordt tijdens dit project door de groepen in de klas en buiten de klas op
diverse manieren aan het project gewerkt.
Projectresultaat
Kinderen spelen gebeurtenissen na in een schaduwspel of in een rollenspel. Ze verbeelden de geschiedenis in een schilderij, strip of kijkplaat. Ze ordenen hun levensloop in een drieluik of gebeurtenissen uit de geschiedenis in een tijdbalk. Uiteindelijk verwoorden zij in een boekje of een betoog hun mening over de gebeurtenissen in het verleden en trekken ze een parallel naar deze tijd.

Leerling panel 2018 - 2019
Groep
Groep
Groep
Groep

5:
6:
7:
8:

Fieke en Tijn.
Ruben en Carolien.
Cas en Merle.
Toni en Danee.

Algemene ouderavond
De agenda en overige stukken voor de
algemene ouderavond van 20 november a.s. heeft u via ouderportaal ontvangen.

Kledinginzameling
Op 11 december a.s. vindt weer een kledinginzameling plaats.
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Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen
op Sint Oda, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven.
We starten met een spectaculaire science show op 6-11-2018.
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding.
Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld van Wetenschap in Beweging? Maak kennis
met het mysterie van chemische wetenschap en ontdek verschillende soorten mengsels. Duik in
de wereld van de Ozobots en coderen. Experimenteer met energie en ga op zoek naar superkrachtbronnen. Dit zijn zomaar een paar onderwerpen die tijdens de lessen voorbijkomen. Krijg je
er al zin in?
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter
hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn
immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen
en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school.
Data van de cursus op donderdag:13-12-2018, 20-12-2018, 10-1-2019, 17-1-2019, 24-1-2019,
31-1-2019
Starttijd: 14:45 (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl
Inschrijftermijn loopt tot en met: 20-11-2018
Deelname bedraagt € 72,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje.

Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Joni Op het Veld en ik ben vierdejaars Pabo-studente aan
de Pabo in Venlo.
Ik doe mijn afstudeerstage in groep 1/2B bij juf Eefke en juf Petra. Momenteel ben ik op maandag en dinsdag in de klas en geef ik zoveel
mogelijk de hele dag les. Op woensdag ben ik vaak de halve ochtend uit de
groep om te werken aan mijn afstudeeronderzoek en de andere helft in de
groep. Na de Kerstvakantie neem ik een blok van vijf weken de hele groep
geheel zelfstandig over om het laatste praktische deel van mijn opleiding af te
ronden. Na mijn blokstage zal ik minder in de klas zijn om zoveel mogelijk tijd
aan mijn afstudeeronderzoek te besteden.
Ik ben van plan er een succesvol en fijn schooljaar van te maken op basisschool St. Oda!
Heeft u nog vragen over mij of mijn afstudeerjaar? Stel ze gerust.
Groetjes,
Joni

